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Winter is here
UPDATE

Deze winter-editie van Ichtus update staat, zoals u misschien al heeft
opgemerkt, vol met Engelstalige titels.
Invloed van Trump? Amerikanisering van ons maatschappij? Flauwe
verwijzingen naar popcultuur bedacht door de eindverantwoordelijke?
Misschien wel, maar volgens mij duiden ze vooral op de vruchtbare
kruisbestuivingen die ontstaan door onder andere lezingen in het
Engels, contacten met onze anderstalige buren en uitwisselingen met
internationale broeders en zusters. U moet zelf maar beslissen aan de
hand van de inhoud of ik gelijk heb.... veel leesplezier!
- Sem Brys, stafwerker en eindverantwoordelijke Ichtus Update

In Bruges
‘Ichtus wil gekend staan als een organisatie waar men naartoe
komt met vragen rond studie, geloof en werk.’
Dit is één van onze strategische doelen voor de komende 4
jaar. Om dit te verwezenlijken gaan we studenten linken aan
christenen in het werkveld, zodat ze al tijdens hun studie
geconfronteerd worden met de vragen die spelen en een
Bijbelse benadering. We hopen onze vakgerelateerde
netwerken uit te breiden. We willen boeiende stages
aanbieden, bij Ichtus, maar ook daarbuiten.
We gaan afgestudeerden begeleiden en helpen nadenken over
integriteit, succes, geld, relaties op de werkvloer, enz.
Wilt u meewerken? Dat kan!
Hebt u een stageplaats, bent u bereid om af en toe af te
spreken met een student in uw vakgebied, wilt u samen met
mensen in uw vakgebied samenkomen, …
Laat het ons weten op tom@ichtus.be en kijk zeker eens op
onze website bij ichtus.be/afgestudeerd. Laten we samen
werken aan ambassadeurs van en voor Christus in het hoger
onderwijs, maar ook op de werkvloer.

Friends on the other side
In het Engels heb je de uitdrukking: ‘friends in high places’. Het wil zeggen
dat je connecties hebt. Je zou kunnen zeggen dat wij dat als christenen
allemaal hebben natuurlijk. Maar als Ichtus zijn we ook blij met onze vrienden in ‘many places’. Van IFES wordt gezegd dat het het beste netwerk is
wereldwijd en daar mogen we van getuigen.
Enkele weken geleden was Tom in California bij Bruce, iemand die jaren bij
Ichtus gewerkt heeft. Hij heeft ons geholpen met fondsenwerving en met
het bouwen van contacten. Hij was zo blij met zijn tijd bij Ichtus en zo onder
de indruk van ons werk, dat hij dit met plezier wilde terugdoen. We zijn hem
dankbaar dat hij ons kon helpen.
Sem Thomas en Lara zijn nu in South Dakota, bij Jeremy, een andere oudcollega van ons. Deze keer helpen wij hem, want Lara en Sem zijn daar om
het Marcus Drama aan te leren, zodat het daar ook door InterVarsity (onze
zusterbeweging in de States) kan gebruikt worden om studenten te bereiken
met het Goede Nieuws.
Wij houden wel van onze ‘friends in many places’.

Ichtus Brugge is terug en ik neem met veel
plezier de taak van studentenwerker op. Voor
de kerstvakantie nam ik contact op met vier
studenten uit Brugge. Met twee van hen
sprak ik alreeds af om te brainstormen.
Zij zaten alvast vol ideeën en enthousiasme
om Ichtus Brugge vorm te geven. Het opstarten van de groep liet
nog even op zich wachten doordat de studenten examens hadden, maar, nu het februari is, vliegen we erin!
Als studentenwerker in een stad waar momenteel geen groep
bestaat, is het mijn taak de studenten te lanceren. Hen inzicht
geven in Ichtus Vlaanderen en IFES. Hen begeleiden in de
eerste Bijbelstudies en activiteiten. Daarnaast zijn ook pastorale
gesprekken deel van mijn werk.
Het betrekken van internationale studenten vind ik momenteel
één van de grootste uitdagingen, want één van de vier studenten
is namelijk Duits. Dit betekent dat de hele werking in het Engels
zal moeten plaatsvinden, zodat ook deze student zich welkom
voelt.
Daarnaast is het afwachten en kijken welk engagement de
studenten willen aangaan om Ichtus Brugge te vormen.
- Ruth Sintobin stafwerker en sinds kort
studentenwerker voor Ichtus Brugge

The Interview
Hopelijk herinnert u zich nog dat er in de vorige
Update een interview met Ruth stond. Zoals beloofd
is het dit keer aan Olivier Lejeune! Als stafwerker hoopt
hij in eerste instantie de studenten te kunnen dienen.
Concreet zal hij op verschillende vlakken ingezet worden, maar de
focus zal voornamelijk uitgaan naar ‘evangelisatie’. Zijn taak binnen
Ichtus zal meer vorm krijgen na zijn terugkomst in België, want momenteel leeft hij in Engeland.
Waarom kom jij uit je bed voor Ichtus?
Ichtus heeft mijn geloofsleven een enorme boost gegeven om me te
gaan verdiepen en uit mijn comfort zone te treden. Ik heb geleerd dat
er naast mijn vertrouwde gemeente nog veel meer jonge mensen zijn
die God volgen. Door hen te ontmoeten en het gesprek met hen aan te
knopen heb ik
geleerd dat er meer was dan enkel mijn vertrouwde christelijke omgeving. Het heeft me teruggebracht naar de kern van het geloof door
daar samen over na te denken en je fundament van te maken. Dus ik
kom graag uit mijn bed opdat studenten ook die waarde mogen ontdekken van Ichtus!
Wat doe jij eigenlijk in Engeland?
Ik maak in Engeland deel uit van MOET, wat staat voor ‘Michael Ots
Evangelism Trust’. Samen met een team gaan we tien maanden lang
ons verdiepen in geloofsthema’s en begeleiden we studenten in hun
lokale evangelisatiewerk. Deze evangelisatieacties zijn vooral bekend
als ‘missionweeks’, maar ons takenpakket is veel ruimer dan dat.
We willen graag studenten aanmoedigen om dagelijks bezig te zijn met
het uitdragen van het Goede Nieuws. Dat ze mogen weten dat ze zich
niet moeten schamen voor wat ze geloven maar juist het verlangen
krijgen dat medestudenten ook Jezus
mogen leren kennen in hun persoonlijke leven.
Naast het ondersteunende karakter geven wij lezingen aan nietchristenen over wat we geloven.
Waarom heb je daarvoor gekozen?
Graag zou ik me wat meer willen verdiepen in evangelisatie zodat ik bij
mijn terugkomst in België handvaten heb om me verder uit te rusten en
daar ook actief in te worden. Want ik geloof dat het delen van je geloof
in studentencontext heel krachtig is! Studenten zullen na hun studies
namelijk werkzaam zijn in alle takken van de maatschappij.
Waar sta jij om bekend?
Om mijn zakdoek!
Hoe is het Britse eten? Wat vind je van het bier?
Het eten is hier verbazingwekkend goed!! De desserten daarentegen
zijn afschuwelijk zoet! Het bier ...... ja ...... daar moet ik nog aan wennen.

Vinoth Ramachandra introduceerde
het jaarthema op het startweekend.
God houdt van recht en Hij vraagt
van ons dat wij opkomen voor de
onderdrukten.
Onder het thema ‘Vooruit met de
geit’, zullen we hier verder op ingaan op het halftimeweekend.
In verschillende workshops zullen
studenten samen kunnen nadenken
over onrecht, politiek, het milieu en
vergeten groepen…
Een heel praktisch en doelgericht
weekend dus!

Ichtus.be

Meld je aan via
om de
maandelijkse mail van Ichtus Vlaanderen met
dank- en gebedspunten te ontvangen.

- a conversation Dr. Vinoth Ramachandra,
Sri Lankan author, social critic and human rights advocate,
with a PhD in Nuclear Engineering.

Dr. G.du Plessis,
Department of Law, University of the Free State (South Africa),
University of Antwerp (Belgium).
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Niet op de openbare weg gooien

“Je gaat naar de cultuur van de dood.”
Die opwekkende zin die hem werd toevertrouwd in verband
met zijn reis naar België, citeerde Vinoth Ramachandra in de
dubbellezing “Does the West understand human rights?” die
we organiseerden aan de KU Leuven.
Vinoth en dr. Georgia du Plessis wierpen een internationaal
publiek van zo een vijftig man enkele prangende vragen en
contradicties voor de voeten.
Het westen mag graag zijn verheven morele waarden etaleren.
Die “verlichtingswaarden” kennen met name hun neerslag in
het westerse begrip van mensenrechten. Vinoth wees erop dat
bij zogenaamde universele mensenrechten het westen nogal
eens het probleem laat opduiken volkomen arbitraire grenzen
op te leggen aan wie er mens is.
Hoewel er lippendienst wordt bewezen aan de vrijheid en
gelijkheid van alle mensen, blijken met name rijken en blanken
het volle genot te hebben van deze rechten. Voor een westerling zijn landsgrenzen, in lijn met de mensenrechten, weinig
meer dan een formaliteit. Voor wie van ergens anders komt,
zijn ze effectieve beperkingen. Dat is niet de enige willekeurige
scheidingslijn die wordt opgeworpen tussen wie meer en
minder van mensenrechten kunnen genieten.
Wie zijn nut niet kan bewijzen, wie afhankelijk is of wordt, blijkt
vaak een stuk minder mens. Dr. du Plessis wees er tevens op
dat vanwege de zeer individuele opvatting van iets als vrijheid,
de verschillende mensenrechten voortdurend met elkaar in
botsing komen. De disharmonie tussen het keuzerecht en het
recht op leven was daarbij haar primaire focus.
De lezing bracht zeker geen makkelijke antwoorden, ze stelde
vooral ongemakkelijke vragen. Vragen die, voor wie wil
nadenken vanuit het brengen van leven, van rechtvaardigheid
en vrijheid, ons uitdagen de taal en de praktijk van de mensenrechten aan een grondig onderzoek te onderwerpen.
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